Ter Inzage Liggende Stukken (TILS)
t.b.v. commissievergaderingen raadscyclus 17 april 2019

Nr.
1488

B&W-besluit
19 februari 2019
(BW190219-05)

Onderwerp en genomen besluit
Kinderlintjes.
Besluit: In te stemmen met het uitreiken van Kinderlintjes.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-03-1488-DJ-652399Kinderlintjes.pdf

1489

19 februari 2019
(BW190219-06)

 Ontwerp Structuurvisie Wonen Midden-Limburg
2018 tot en met 2021.
Besluit: 1. De ontwerp Structuurvisie Wonen MiddenLimburg 2018 tot en met 2021 vast te stellen.
2. Met het opstarten van de inspraakprocedure
door het ter inzage leggen van het onderwerp in
te stemmen, onder de voorwaarde dat de
colleges van de overige zes gemeenten er ook
mee instemmen.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-03-1489-DJ-653400Ontwerp-Structuurvisie-Wonen-Midden-Limburg-20182021.pdf

1490

19 februari 2019
(BW190219-11)

 Evaluatie exploitatieovereenkomst
Beekstraatkwartier.
Besluit: Kennis te nemen van de evaluatie van de
exploitatieovereenkomst met Cwartier.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-03-1490-DJ-671063Evaluatie-exploitatieovereenkomstBeekstraatkwartier.pdf

1491

19 februari 2019
(BW190219-15)

 Uitkomsten werkbezoek oktober 2018 aan
Yuhang.
Besluit: 1. Kennis te nemen van het verslag van het
werkbezoek van 24 t/m 27 oktober 2018 aan
zusterstad Yuhang district van de stad Hangzhou
in China.
2. De gemeenteraad middels de TILS-lijst kennis te
laten nemen van dit verslag.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-03-1491-DJ-676826Uitkomsten-werkbezoek-oktober-2018-aan-Yuhang.pdf

1492

26 februari 2019
(BW190226-05)

Eindevaluatie Van Hornejaar 2018 en vervolg.
Besluit: 1. Kennis te nemen van de evaluatie van de viering
van het Van Hornejaar 2018 (zie bijlage).
2. De gemeenteraad via de TILS-lijst hiervan in
kennis te stellen.
3. Kennis te nemen van het feit dat nog een aantal
activiteiten rond het Van Hornejaar doorloopt in
2019.
4. Akkoord te gaan met het betrekken van het
thema Weert Van Hornestad bij de uitwerking
van de promotie van Weert (citymarketing) in
2019 en verder.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-03-1492-DJ-665910Eindevaluatie-Van-Hornejaar-2018.pdf

1493

26 februari 2019
(BW190226-07)

Subsidieverlening CJG 2019.
Besluit: 1. Aan het Centrum voor Jeugd en Gezin een
subsidie te verlenen voor 2019 van € 1.580.984
voor de vrij toegankelijke jeugdhulpverlening
zoals omschreven in bijgevoegde subsidieaanvraag d.d. 26 april 2018, conform
bijgevoegde conceptbeschikking;
2. Aan het Centrum voor Jeugd en Gezin een
subsidie te verlenen voor 2019 van € 31.667
voor de inzet van 1/3 fte (12 uur) jeugd- en
gezinswerker ten behoeve van de jeugdhulp
voor asielzoekerskinderen, zoals omschreven in
bijgevoegde subsidieaanvraag d.d. 22 november
2018, conform bijgevoegde conceptbeschikking.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-03-1493-DJ-674481Subsidieverlening-CJG-2019.pdf

1494

26 februari 2019
(BW190226-15)

Advisering prestatie meetwaarden.
Besluit: 1. In te stemmen met de inzet van een externe
partij om de organisatie te begeleiden bij het
creëren van bewustzijn omtrent nut en
noodzaak van het gebruik van prestatie
meetwaarden ;
2. Hiervoor € 25.000,- ter beschikking te stellen.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-03-1494-DJ-680884Advisering-prestatie-meetwaarden.pdf

1495

12 maart 2019
(BW190312-06)

Jaarverslag klachten tegen ambtelijke
gedragingen 2018.
Besluit: 1. Kennis te nemen van het aantal ingekomen
klachten tegen ambtelijke gedragingen in 2018;
2. De gemeenteraad via de TILS-lijst te informeren.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-03-1495-DJ-656699Jaarverslag-klachten-tegen-ambtelijke-gedragingen2018.pdf

1496

12 maart 2019
(BW190312-11)

Ontwerp bestemmingsplan 'Diesterbaan 31’.
Besluit: 1. Met het ontwerp bestemmingsplan 'Diesterbaan
31' en het ontwerp raadsbesluit in te stemmen.
2. Met het ontwerp 'Beeldkwaliteitsplan
herontwikkeling MOB-complex' in te stemmen.
3. Met het opstarten van de inspraakprocedure
door het ter inzage leggen van het ontwerp
bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan in
te stemmen.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-03-1496-DJ-679876Ontwerp-bestemmingsplan-Diesterbaan-31.pdf

1497

19 maart 2019
(BW190319-07)

Overeenkomsten herbestemming Mouttoren.
Besluit: 1. In te stemmen met de bijgevoegde
overeenkomsten inzake de herbestemming van
de Mouttoren:
a. Aanvullende overeenkomst tussen de
gemeente en Bouwbedrijven Jongen BV;
b. Overeenkomst tussen de gemeente en
Koppens.
2. Het afdelingshoofd Ruimte & Economie te
machtigen de overeenkomsten te ondertekenen.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-03-1497-DJ-685661Overeenkomsten-herbestemming-Mouttoren.pdf

1498

19 maart 2019
(BW190319-05)

Vragen CDA over monument Paterskerk.
Besluit: Voldoen aan het verzoek om informatie van de CDA
fractie via bijgevoegde conceptbrief.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-03-1498-DJ-681943Vragen-CDA-fractie-over-monument-Paterskerk.pdf

1499

19 maart 2019
(BW190319-08)

Plan van aanpak samenwerking Cultuur NoordLimburg.
Besluit: 1. Een samenwerking zoals beschreven in bijgaand
plan van aanpak 'Samen ontwikkelen door te
doen!' samenwerking Cultuur Noord-Limburg
aan te gaan.
2. De raad te informeren via de TILS-lijst.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-03-1499-DJ-686213-Planvan-aanpak-samenwerking-Cultuur-Noord-Limburg.pdf

